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CỒNG BÓ THÔNG TIN TRÊN CÓNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
CỦA UBCKNN VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi: ủy ban chứng khoán nhà nước
Sỏ’ giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ  phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
Trụ sở chính: Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0204 222 6669 Fax: 0204 222 6669
Mã chứng khoán: ACM
Người công bố thông tin: Vũ Thị Thu Hiền
Loại thông tin công bổ: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:
Thư mời và tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần tập 
đoàn khoáng sản Á Cường.
Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2019 tại 
Website: acuonggroup.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGU ỜI CỒNG BỐ THÔNG TIN

Vũ Thị Thu Hiền



CÔNG TY CỎ PHÀN TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2 0 1 9 /G M -H Đ Q T  Bấc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI
ĐẠI H Ộ I Đ Ỏ N G  C Ô  Đ Ô N G  T H Ư Ờ N G  NIÊN 

CÔ N G  TY C Ỏ  PHÀN TẬ P ĐOÀN K H O Á N G  SẢN Á C Ư Ờ N G  NĂM  2019

K ính gửi: Q uý cổ đông Công ty c ổ  phần  T ập  đoàn  khoáng  sản Á C ường

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường xin trân trọng 
kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với thông tin tổ chức 
như sau:
1. Thời gian họp: 10h30 ngày 06 tháng 05 năm 2019
2. Địa điểm  tổ chức: Nhà máy Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường -
Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
3. Nội dung tr ìn h  bày, thảo  luận  và thông qua tạ i Đ ại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 .

2. Bảo cáo hoạt động của H ội đồng quản trị năm 2018.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

4. Bảo cáo của Kiểm toán viên về bảo cáo tài chỉnh năm 2018.

5. Các tờ trình để Đại hội thông qua:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
- Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
4. Đ ăng ký và xác nhận  th am  d ự

Đe nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu 
gửi kèm) trực tiếp theo đường bưu điện, hoặc email trước 16h00 ngày 03/05/2019.



Người nhận: Bà Vũ T hị T hu  Hiền -  Văn phòng đại điện Công ty cổ phần Tập đoàn 
Khoáng sản Á Cường.

* Địa chỉ: số 05 Nguyễn Khắc Nhu -  P.Trúc Bạch -  Quận Ba Đình -  TP Hà Nội.
* Điện thoại: 024.376 35999
* Email: tapdoanacuong@gmail.com

5. Quý cổ đông/ N gười được ủy quyền đến tham  d ự  đại hội vui lòng m ang theo và 

xuất tr ìn h  các giấy tờ  sau:

(1) CMND/HỘ chiếu bản gốc; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được 

ủy qưyềrì)

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành 
công của Đại hội.

Trân trọng!

N G U Y ỀN  XUÂN TH A N H

mailto:tapdoanacuong@gmail.com
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n g à y ....th á n g ......năm 2019.

GIẤY XÁC NHẬN THAM D ự  
ĐẠI H Ộ I Đ Ò N G  CỎ  ĐÔNG TH Ư Ờ N G  N IÊ N  N Ă M  2019 

CÔ N G  TỲ  C Ổ  PH Ầ N  TẬP ĐOÀN K H O Á N G  SẢN Á C Ư Ờ N G

Kính gửi: - Hội đồng q u ản  tr ị  Công ty cổ phần  T ập  đoàn  K hoáng  sản Á C ường
- B an tổ chức Đ ại hội đồng cổ đông thư ờ ng  niên n ăm  2019

Tên cô đông:................................. ........................................
Số CMND/ĐKKD:...........................Ngày cấp:...................... Nơi cấp.....................
Địa chỉ thường trú:..............................................  ................................................
Điện thoại:........................................ Fax................................................................
Là cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường, hiện đang sở hữu số cổ 
phần tại công ty là: ................ cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số
tiền....................đồng
(Bằng chữ: ................................................................................................................)
Sau khi nghiên cứu tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ 
phần tập đoàn Khoáng sản Á Cường, Tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội.
Tất cả chi phí di chuyển liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đến địa điểm khởi hành tại 
VPĐD Hà Nội số 05 Nguyễn Khắc Nhu - T.TN:c Bạch -  Ba Đình -  Hà Nội hoặc tư túc 
đến địa điểm họp (theo chương trình) của Tôi sẽ do Tôi tự chịu trách nhiệm.

Ngày.......  tháng........ năm 2019
C O  Đ Ô N G
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n g à y ....th á n g ......năm 2019.

GIẤY XÁC NHẬN THAM D ự  
Đ Ạ I H Ộ I Đ Ồ N G  CỎ  ĐÔNG TH Ư Ờ N G  N IÊ N  N Ă M  2019 

C Ô N G  TY  C Ỏ  PH À N  TẬP ĐOÀN K H O Á N G  SẢN Á C Ư Ờ N G

Kính gửi: - H ội đồng q u ản  tr ị Công ty cổ phần  T ập  đoàn  K hoáng  sản  Á C ường
- B an tổ chức Đ ại hội đồng cổ đông thư ờ ng  niên n ăm  2019

r p  yy  Á  JL ATên cô đông:..........................................................................
Số CMND/ĐKKD:........................... Ngày cấp:...................... Nơi cấp.....................
Địa chỉ thường trú:.................................................................................................
Điện thoại:........................................ Fax:...............................................................
Là cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường, hiện đang sở hữu số cổ 
phần tại công ty là: ................ cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số
tiền................... đồng
(Bằng chữ: ............................................................................................................... )
Sau khi nghiên cứu tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ 
phần tập đoàn Khoáng sản Á Cường, Tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội.
Tất cả chi phí di chuyển liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đến địa điểm khởi hành tại 
VPĐD Hà Nội số 05 Nguyễn Khắc Nhu -  T.Trúc Bạch Ba Đình -  Hà Nội hoặc Lự  túc 
đến địa điểm họp (theo chương trình) của Tôi sẽ do Tôi tự chịu trách nhiệm.

Ngày.......  thảng........ năm 2019
C Ỏ  Đ Ô N G



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2019.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019• • •

K ính gửi: Đ ại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  tập  đoàn khoáng  sản Á C ường

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phàn tập đoàn khoáng sản Á 
Cường;

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty.

- Căn cứ vào tinh hình thực tế phát sinh trong năm 2018.

Hội đồng quản trị xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và HĐQT 
năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trước Đại hội đồng cổ đông như 
sau:

1. Đảnh giả của HỘI đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có 
đảnh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

Năm 2018 là năm rất khó khăn đối với Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, 
a. T h u ậ n  lọ i:

Vượt qua được giai đoạn khó khăn trên là nhờ sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể 
HĐQT, Ban điều hành và CBCNV trong toàn Công ty;
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- Nội bộ đoàn kết thống nhất, quan tâm chăm lo đến công tác đời sống người lao 
động, công tác kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động.

b. Tồn tại, hạn chế:

- Hoàn chỉnh hệ thống xả thải theo đánh giá tác động môi trường bổ sung trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt.

- Mặt hàng than kết quả khai thác, chế biến chất lượng còn kém dẫn đến hiệu quả chưa 
cao.

- Cần nghiên cứu sâu hơn nữa về nâng cấp, cải tạo công nghệ đẩy mạnh công suất sản 
xuất nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế ngày 
càng lớn.

- Cần đẩy mạnh công tác hóa nghiệm sản phẩm tại chỗ để đảm bảo cho chất lượng của 
nguyên liệu sản xuất cũng như sản phẩm hàng tiêu thụ.

- Cần quan tâm, giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với môi trường nước thải từ hoạt động 
sản xuất và môi trường hoạt động khai thác mỏ của Công ty.

- Cần có kế hoạch đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ phải thu đối với tất cả các khách 
hàng không thanh toán theo đúng hợp đồng đã ký kết.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của HĐQT, Ban kiếm soát và hoạt động của Ban 
điều hành.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ vàng Phong Minh, Sa lý trình 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Tăng cường, tập trung khai thác than có chất lượng cao, và nguyên liệu đồng có hàm 
lượng tốt đưa vào chế biến.

- Định hướng kế hoạch tìm thêm các nguồn nguyên liệu kim loại màu hiện có trên thị 
trường đưa vào sản xuất.

- Tiếp tục đôn đốc Ban điều hành đẩy mạnh công tác thị trường, trong đó tập trung vào 
thị trường tiêu thụ sản phẩm, định hướng thị trường xuất khẩu.

9
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- Thường xuyên thực hiện nghiêm chỉnh chế độ đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ban điều 
hành trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, 
Hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty CP tập đoàn khoáng 
sản Á Cường năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019, rất mong các cổ đông tham 
gia đóng góp ý kiến, giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng chất lượng hơn vì mục 
tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS.
- Ban giám đốc.
- Lưu VT.

3 N G  Q U Ả N  T R Ị
S r a c i ỉTYV^

N g u y ên  X u â n  T h a n h
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CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 15 thảng 04 năm 2019.

TỜ TRÌNH

về  nội dung xin ỷ kiến tại Đại hội đồng cổ đông thư ờ ng  niên năm  2019.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường.

- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 
Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường kính trình Đại hội 
đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Nội dung ỉ :  T hông qu a  báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm  toán  năm  2018.

II. Nội dung 2: Báo cáo hoạ t động của H Đ Q T, Báo cáo h o ạ t động của Ban kiểm  soát 

năm  2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường kính đề nghị Đại hội 
đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, báo cáo của HĐQT 
và báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018 với những chỉ 
tiêu chính sau:

Căn cứ vào tình hỉnh sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường 
trong năm 2018. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế 
hoạch năm 2018 như sau:

Doanh thu thuần:

Lợi nhuận trước thuế: 

Lợi nhuận sau thuế:

19,1 tỷ đồng 

-82,8 tỷ đồng 

-82,8 tỷ đồng

III. Nội dung  3: Kế hoạch sản xuất k ỉnh doanh  năm  2019.
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V. Nội dung  5: C họn đon  vị K iểm  toán  độc lập thự c hiện kiểm  toán  báo cáo 
tài chính năm  2019.

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018, 
HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty thực hiện 
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty kiểm toán có tên trong danh sách 
được Bộ Tài chính hoặc ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các 
Công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM . H Ộ I Đ Ò N G  QUẢN T R Ị

TH A N H

Tài liệu Đại hội đồng cỏ đông thường niên năm 2019.



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

C Ộ N G  HOÀ XẢ H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  NAM • • •
Độc lập - T ự  do - H ạnh  phúc

Bẳc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2019.

BÁO CÁO
K É T  Q U Ả  H O Ạ T  Đ Ộ N G  SX K D  N Ă M  2018 V À  K Ế  H O Ạ C H  N Ă M  2019.

I. T ình hình sản x u ấ t k inh  doanh năm  2018.

1. Đánh giả kết quả hoạt động sản xuất kình doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 được thể hiện qua các chỉ tiêu về 
doanh số và lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông đặt ra đầu năm chưa hoàn thành kế 
hoạch

Doanh thu: 19,1 tỷ đạt 47,7 % so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 lỗ: -82,8 tỷ .

Trong năm 2018 Công ty thực hiện hoạt động sản xuất trên một dây chuyền 
công suất nhỏ, hai dây chuyền công suất lớn vẫn đang tạm dừng hoạt động do chờ 
Giấy xác nhận hoàn thành công trình được cấp từ Cơ quan chức năng có thẩm quyền.

C hỉ tiêu ĐVT
Kế hoạch 

2018
T hự c hiện 

2018
%  đ ạ t thực 

hiện/ kế 
hoạch

Tổng doanh thu Tỷ đồng 40 19,1 47,7%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 1,6 -82,8 Không đạt

Lãi cơ bản/ cổ phiếu Đồng Không đạt

Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ % Không đạt

K e t quả hoạ t đ ộ n g  kỉnh  doanh  trên đây đ ã  th ể  h iện  rấ t rõ  s ự  khó khăn  của C ông  ty 
trong  năm  2018, hoạ t đ ộ n g  sản  xu ấ t chưa đ ạ t công  su ấ t n h ư  k ể  hoạch  đã  đặ t ra do  
chưa có G iấy xá c  nhận  hoàn  thành công  trình. C ông  ty chư a  thu đư ợ c công  n ợ  p h ă i  
thu  theo thờ i g ian  ký  kế t trên  các hợp đồng  kỉnh tế. D o  đó, theo  q u y  định  của B ộ Tài 
Chính, C ông ty thự c hiện  trích  lập d ự  p h ò n g  công  n ợ  khó  đòi, s ổ  trích  lập d ự  p h ò n g
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Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2018

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 257,9 241,6 121,2

Tài sản dài hạn Tỷ đồng 424,6 402,9 448,2

Tổng tài sản Tỷ đồng 682,5 644,5 596,4

Nợ phải trả Tỷ đồng 143,6 132,7 140,4

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 538,9 511,8 429

Tổng nguồn vốn Tỷ đồng 682,5 644,5 569,4

*Đánh giá chung:

Tổng tài sản và tổng nguồn vốn năm 2018 giảm 75,1 tỷ do khoản trích lập dự phòng 
phải thu khó đòi ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản ngắn hạn và nguồn vốn.

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018 không đạt so với kế hoạch với nguyên nhân 
chính đã được nêu cụ thể tại mục 1.1: việc tạm dừng 2/3 dây chuyền sản xuất lớn và 
sản xuất trên một dây chuyền công suất nhỏ phục vụ việc vận hành sản xuất thử 
nghiệm hệ thống xả thải và điều chỉnh, nâng cấp, bổ sung thiết bị cho các dây chuyền 
để phù hợp và đa dạng hóa sản phẩm của Nhà máy.

II . K e  h o ạch  sản  x u ấ t  k ỉn h  d o a n h  2019.

1. C h ỉ tiêu  kế h o ạ c h  sản  x u ấ t  k ỉn h  d o a n h  n ă m  2019.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty xác định những tồn dư từ 2016, 2017, 
2018 để lại từ việc khắc phục môi trường trong sản xuất nên việc xây dựng các kế 
hoạch cho năm 2019 dựa trên yếu tố thận trọng, đầu tư các máy móc thiết bị và các dự 
án trọng điểm khi đã được đánh giá hiệu quả đầu tư thật bài bản, kỹ lưỡng:

Năm 2019 Công ty đã đặt kế hoạch thông qua các chỉ tiêu cơ bản sau:

Doanh thu thuần: 40 tỷ đồng

Giá vốn hàng bán: 32 tỷ đồng

Lợi nhuận gộp: 8 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế TNDN: 2 tỷ đồng
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Kính chúc Quý vị cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh 
vượng.

Trân trọng  cảm  ơn.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SẢN Á CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2019.

BÁO  CÁO CỦA BAN K IỂM  SOÁT
TẠ I Đ Ạ I H Ộ I Đ Ò N G  TH Ư Ờ N G  N IÊN  N Ă M  2018.• • •

K ín h  th ư a :  Q u ý  v ị cổ đ ô n g  C ô n g  ty  cổ p h ầ n  tậ p  đ o à n  k h o á n g  sả n  Á  C ư ờ n g .

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của ban như sau:

BKS bao gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập, với tư cách là đại diện cổ đông 
tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các 
lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Trong năm 2018, hoạt 
động của BKS bao gồm:
+ Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 và hoạt động của 
HĐQT.
+ Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018
+ Giám sát các hoạt động khác thuộc thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ của Ban năm 2018.

1. G iám  sát hoạ t động của H Đ Q T và tình  hình thự c hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ 
năm  2018.

BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và 
đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đã được phê 
duyệt vào ĐHĐCĐ năm 2018.
Các vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các cuộc họp H Đ Q T bao gồm:

+ Cập nhật các vấn đề về cải tạo, khắc phục, nâng cấp hệ thống xả thải trong quá trình sản 
xuất và khai thác của Công ty. Hoàn thiện hồ sơ hoàn công công trình trình các cơ quan chức 
năng có thẩm quyền phê duyệt.
+ Cập nhật các vấn đề về nâng cấp, bổ sung, điều chỉnh công nghệ sản xuất trên hệ thống dây 
chuyền tại Nhà máy.
+ Thử nghiệm việc sản xuất các kim loại màu khác trong phòng thí nghiêm.
+ Cập nhật tình hình kết quả hoạt động kinh doanh.
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+ Ghi nhận sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể nhân viên đã đồng 
lòng trong thời gian vừa qua vượt qua khó khăn.
+ Đề nghị Ban lãnh đạo phân cấp, phân quyền chi tiết hơn đến với các phòng ban để mỗi 
người lao động hiểu rõ hơn về nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình trong công việc được giao. 
+ Đẩy mạnh hơn việc kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực khai thác, vận chuyển nguyên liệu đủ 
tiêu chuẩn về phục vụ sản xuất.
+ Thường xuyên bảo trì, nâng cấp hệ thống xả thải tái sử dụng nguồn nước trong sản xuất, 
phòng tránh rủi ro có thể xảy ra sự cố môi trường như năm 2016 làm ảnh hưởng trực tiếp 
tới Công ty.
+ Đề nghị phòng Kế toán thực hiện đúng quy trình thủ tục kế toán và tuân thủ các quy 
định Luật kế toán, chuẩn mực Kẻ toán do Nhà nước ban hành.
+ Đe nghị Ban Lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các thủ tục Giấy xác nhận hoàn thành công 
trình để sớm đi vào hoạt động sản xuất ổn định trở lại.

Trên đây là báo cáo của BKS về việc giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm báo 
cáo tài chính năm 2018.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các Quý vị cổ đông đã dành cho 
BKS và xin chúc Công ty phát triển, đạt được nhiều tầm cao mới.
Trân trọng.

TM. BAN KIÊM SOÁT 
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
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